
Acta nO 75

Aos doze dias do mês de Abril de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas,

teve lugar a continuação da sessão da Assembleia-geral da Federação Portuguesa

de Aikido (FPA), no Hotel Praia Mar, sito em Carcavelos, que reunia em sessão

ordinária e em segunda convocação, após ter sido suspensa no passado dia trinta.

Verificando o Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Lista de Presenças

mandada organizar antes do início dos trabalhos encontrarem-se presentes o

número de delegados à Assembleia necessários a que pudesse validamente reunir e

deliberar, declarou reaberta a sessão.

Encontravam-se, ainda, presentes o Presidente da Federação, o Director Eng

António Serralheiro, o Presidente do Conselho Fiscal e os Senhores Revisores de

Contas, Ora. Helena Rigueira e Senhor Dr. Joaquim Pinto Ribeiro.

Tendo-lhe sido concedida a palavra, o Presidente da Federação, Or. Luís

Salgado, actualizou a informação relativamente ao informado no início da sessão da

reunião da assembleia geral, ocorrido no passado dia trinta.

O Presidente da FPA comunicou a todos os presentes as razões de uma

aprovação do relatório de contas já para além do primeiro trimestre de 2012 e que

se prendem com a existência de graves irregularidades detectadas nas contas da

FPA.

As irregularidades já foram detectadas, sendo certo que, por essa razão, já é

possível apresentar relatório de contas a fim de ser submetido à discussão e

votação nesta assembleia.

O Presidente da FPA informou que ainda há questões por resolver e que se

prendem com os saldos apresentados pelas associações. Nem todas as

associações responderam à solicitação que foi feita pela FPA e, algumas das que

responderam fizeram-no de forma algo confusa.

O Presidente da Federação Portuguesa de Aikido falou do relatório de

actividades e foi explicando, rubrica por rubrica o plano de actuação da FPA para o

ano de 2012.

Abordou a questão dos cursos de monitores e instrutores e o facto de haver

quem tenha tirado o curso e não faço uso de tal licença de ensino.
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o Presidente da FPA informou que o relatório financeiro espelha uma

estabilidade financeira, mesmo tendo em conta as irregularidades cometidas, que

não colocaram em crise essa estabilidade.

Pediu a palavra o Dr. Francisco Leotte, da ACPA, para colocar as seguintes

questões:

1. Se os instrutores e monitores que ensinam em Portugal têm os cursos que

foram ministrados pela FPA, ou seja, se cumprem todos os requisitos

legais para poderem ensinar Aikido?

2. Que expectativa tem a FPA de reaver o valor que foi irregularmente

subtraído da FPA?

Pediu a palavra o João Batalha, da ACPA, para colocar as seguintes

questões:

1. Se irá haver participação às Autoridades Públicas das tais irregularidades

detectadas?

O Presidente da FPA respondeu a todas as questões, da seguinte forma:

Que todos os instrutores e monitores que estão a ensinar e se encontram

federados cumprem todos os requisitos legais, estando habilitados com os

respectivos cursos, Nível I ou 11.

Que existe forte expectativa de reaver, pelo menos, grande parte do valor

desviado, uma vez que as falsificações das assinaturas são grosseiras e o banco

deveria ter recusado os pagamentos, por evidente irregularidade nos saques e,

ainda, por haver cheques pagos já muito para além dos prazos de validade neles

inscritos.

Que tenciona, naturalmente, participar criminalmente da funcionária, na

sequência do procedimento disciplinar já instaurado.

Como não houvesse quem mais se quisesse pronunciar sobre as contas

apresentadas, o Presidente da MAG pôs à votação a proposta apresentada pela

Direcção da FPA de aprovação das Contas do exercício de 2011.

O relatório de contas foi aprovado por maioria com 1 abstenção e sem votos

contra.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da MAG declarou encerrada a
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sessão, tendo sido elaborada a presente acta a qual, depois de lida e aprovada, vai

ser assinada pelo Presidente da MAG e por mim, Primeiro Secretário da MAG, que a

elaborei.

(Dr. José Manuel Guimarães Magalhães)

(Dr. Benjamim Coelho)


